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 של ד"ר דנה פאר הרצאותתפריט ה

 חתננה קה שז= זק"ן*

 *ק"נהילהתבגר בכיף: מיתוסים על ז

והזדקנות, רובן  כולנו מושפעים מהתרבות שאנו חיים בה, ויש לנו אמונות ותפיסות בנוגע לזק"נה

שליליות. בהרצאה זו נתייחס למגוון של סטריאוטיפים ותפיסות גילניות שכיחות תוך כדי עימות 

 תפיסות אלו עם נתונים ועובדות המאוששים או מפריכים אותן. 

 21-ק"נה וטכנולוגיה במאה היז

 -בין היתר זק"נים במצבי חיים שונים, הרצאה מקיפה המציגה מגוון טכנולוגיות חדישות לשירות 

 ועוד. , מציאות מדומהשימוש ברובוטים, בובות "חיות"

 דברים שד"ר ספוק לא גילה לנו: בינינו לבין ילדינו הבוגרים 

יחסים בין דוריים עם ילדינו משתנים לאורך מעגל החיים. בהרצאה זו נעסוק באופיים של יחסים 

עם ילדים בוגרים בעידן הנוכחי, בהתייחס לשינויים כלכליים וטכנולוגיים רבים. נתעניין גם 

 לובליות. במתרחש במדינות שונות ובמגמות ג

 סבאות וסבתאות בעידן המודרני 

נכדים הם חוויה מיוחדת "הנכדים הם הנקמה של ההורים בילדיהם" )פתגם עממי(. יחסים עם 

בעלת מאפיינים ייחודיים. אין הכנה לתפקיד לסבאות/סבתאות, ותפקיד זה כיום שונה מבעבר 

בשל שינויים רבים בעולם שאנו חיים בו. בהרצאה נרחיב על מאפייני תפקיד זה בעידן הנוכחי, 

שלא חשבנו עליהם השפעות הטכנולוגיה, יחסים עם הורי הנכדים )ילדינו הבוגרים( ועוד נושאים 

  עד שנהיינו לסבא או סבתא.

 שימור ושיפור הזיכרון  

 מפגשים או הרצאה חד פעמית. בהתאם למספר המפגשים הנבחר:  3-8סדנה ממושכת בת 

 שלהם ןהעצמה של המשתתפים ביחס לזיכרו •

 ןטכניקות לשיפור ושימור הזיכרו •

 לצורך שיפור ביצועים, שימוש בידע זה ןהכרת מאפייני ומרכיבי הזיכרו •

 .תרגול אקטיבי במהלך המפגש + שיעורי בית לחיזוק ויישום הידע מחוץ למפגש

 

 

 

http://www.gvurot.co.il/
mailto:drdana@gvurot.co.il
http://www.facebook.com/gvurot


 052-8423238 ד"ר דנה פאר
 גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק

          www.gvurot.co.il        drdana@gvurot.co.il        www.facebook.com/gvurot 
 

 

 להיות שניים בגיל השלישי

מגוונת כבכל תקופת חיים אחרת, ובכל זאת בעלת מאפיינים ייחודיים  זוגיות בתקופת הזק"נה

הקשורים לגיל הכרונולוגי ומשמעותו. בהרצאה נדון במגוון מצבי זוגיות ומאפייניהם בתקופת 

חיים זו, מצבים ייחודיים לתקופה זו כגון "אלמנות בנישואין", תוך התייחסות למגמות חדשות 

 המתפתחות בעידן הנוכחי. 

 סביבה בטיחותית ומניעת נפילות 

אירוע של נפילה עשוי להיות חוויה טראומטית  בכל גיל. בגיל הזק"נה כל אירוע של נפילה עלול 

רוך. בהרצאה נדון בסיבות לשכיחות נפילות להביא לפגיעה משמעותית בתפקוד בטווח קצר וא

ודרכים למניעתן, אמצעי עזר ואביזרים להקלה על תפקוד בחיי היום יום ליצירת סביבה תומכת 

)ניתן למקד את ההרצאה לאוכלוסיות יעד שונות, כגון חולי דמנציה, פרקינסון, תפקוד פיזי וקוגניטיבי. 

 לאחר אירוע מוחי וכד'(

 י הוא נושא רציני פנא

פנאי הוא אחד מתחומי החיים המשמעותיים בגיל הזק"נה. במהלך החיים נוהגים רבים לדחות 

פעילויות פנאי שונות לגיל זה, בהנחה שתזדמן ההזדמנות והזמן לכך. בהרצאה זו נגלה כי פנאי 

בהיבטים הוא נושא רחב יריעה, המקבל יותר ויותר התייחסות אקדמית בעידן הנוכחי. נעמיק 

שונים של פנאי במטרה להבין את המשמעות של תחום חיים זה, וכיצד להפיק את המרב בתקופת 

 חיים זו. 

 ההרצאות ניתנות גם באנגלית()כל 

 

  אהבה. סיפור ואני: זק"נים

  .בעיסוק ויפרי בלימודי ז'סטא

 בחיפה. פלימן חולים בית

 .זק"נים עם ראשון מקצועי מפגש

 ות.התאהב

 יואנ נפלאה, כימיה ולי זק"נים אנשיםל שיש גיליתי מופתעת( היום עד שלי )אמא מפתיע באופן

  בקלות. מתחברת

 מרכזב אבות, בבתי תים,בב עייםומקצ צוותיםו חותיהםפמש ,זק"נים עם עובדת אני !(1996) מאז

  הזק"נים. חיי איכות את להיטיב כוונה עם ,ועוד יאטרירג

  .יועכש גם .שלי הייעוד את מצאתי לימןבפ

 בבתי יםמקצועי רב יםבצוות עבדה ,(BOT) בעיסוק ומרפאה (,MA Phd) גרונטולוגית פאר, דנה ד"ר

  ובקהילה. שיקומי גריאטרי מרכזב אבות,

  תעסוקה. מדריכות להכשרת בקורס מקצועית ורכזת ,2008 מאז אשל של ההדרכה במרכז מרצה

 בניל ,לז"קנים הגרונטולוגיה מעולם ומעשיים תיאורטיים נושאים במגוון ובארגונים בכנסים מרצה

  .מקצוע ולאנשי משפחה

 פליאטיבי לטיפול - תמיכה  אגודת של גזבריתו הפועל בוועד חברה פאר ד"ר המקצועי, לעיסוק במקביל

 אשל. של טפלותמ משפחות בפורום וחברה בישראל
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